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Solberg Sportsklubb Årsmelding 2019
Ledergruppa/Hovedstyrets beretning for perioden 1/1 2019 – 31/12 2019
Denne beretningen ble lagt frem på SSK’s årsmøte 26.03.2020.
Ledergruppens sammensetning i perioden:
Even Bolstad
Jan Moen
Tove Bakken
Lisbeth Kristoffersen

Leder SSK
Styremedlem DD Idrettsrådet
Styremedlem DD Klubbhuset
Styremedlem DD Klubbhuset

Hovedstyrets sammensetning i perioden:
Ledergruppa
Patrick Andreassen
Anne Dorthe Sørlie
Siw Randi Engedal
Liv Jenny Bø
Krister Fjeld / Tonje Formo
Øyvind Gamst / Frode Engedal
Knut Erik Sørensen

(se over)
Allidretten
Turn
Håndball
Sr Bandy
Jr Bandy
Fotball
Eldres

Generelt
SSK har i perioden styrt i hht gjeldende lover og regler. Klubben er inne i en spennende tid
med nye prosjekter på gang.
SSK har i perioden hatt aktive grupper tilknyttet Norges Bandyforbund, Norges
fotballforbund, Norges gymnastikk og turnforbund, Norges håndballforbund.
Terje Vold, Lisbeth Groth, Odd Arne Grønli, har revidert klubbens regnskaper.
Det er jobbet med medlemsregistrering. HS har i løpet av året jobbet for at gruppene leverer
oppdaterte lister. Dette er nødvendig for at DD skal kunne sende ut medlemskontingent til alle
aktive i SSK.
Grasrotandelen
Grasrotandelen ble etablert i 2009 og den har holdt seg på et stabilt nivå.
SSK har i 2019 mottatt 397.907 i grasrotandel fra sine tilhengere.
Økonomi
Kontingenter er på ca. 387.000 mot 426.000 kr i 2018.
Status mellom hoved forening og gruppene er pr. 31/12 2019 som følger iflg.
regnskapsprinsippet:
Jr fotballen: Til gode
245348
Turn:
Til gode
46470
Håndball:
Til gode
95970
Sr fotball:
Til gode
30068
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-35784
-11108
-13427

SSK bruker regelen om regnskapsprinsippet for føring av regnskapene i alle gruppene
Hovedstyrets regnskap for 2019 viser et årsoverskudd på 885941,- sammenlignet med et
overskudd på ca 805591,- i 2017. Dette er resultatendring på 80350 ,- i forhold til fjoråret.
Solberg SK driver en dopapiraksjon som gir mye midler til gruppene og SSK. Det var et salg
på ca 2000 sekker i 2019 som ga et overskudd på ca 150.000,- fordelt på gruppene og 76000
til SSK.
Året 2019 har vært godt økonomisk. Pga ett overforbruk i klubbhuset er midler for drift i 2020
svært begrenset. Dette synes ikke på 2019 regnskapet da dette ble effektuert i 2020.
Lån på kunstisbanene er pr 31,12 2019 kr 1.347.000 kr på spillemidler og 3.9300.72 på
langsiktig lån.
Vi har ett byggelån aktivt på 9.5000.000 kr på Solberg nye klubbhus. Her er det kommet inn
1.600.000 kr i gave fra Sparebanken øst.
Det er innbetalt mindre på avdrag enn planlagt i 2019. Dette slik at en har en buffer på det
nye klubbhuset.
Prosjekter.
Klubbhus:
Solberg SK startet å bygge nytt klubbhus i 2018. Byggestart ble september 2018. Solbergs
medlemmer har stilt opp på mye dugnad av det nye klubbhuset. Dessverre har vi ikke funnet
ressurser til maling/ sparkling og muring. Dette ble derfor innkjøpte tjenester. Nytt klubbhus
er nå prikken over i en i et flott anlegg. Klubbhuset ble tatt i bruk ca 01.02.2020.
Administrativt/ Teknisk/ Anlegg og maskiner
Det ble byttet liten traktor og stor traktor i 2019. Den lille traktoren hadde vedlikeholdsbehov
for ca 100.000 . Den store traktoren fikk motorhavari. Investeringskost = ca 500.000. I tillegg
disponerer SSK Nilssen Maskin sin hjullaster.
Maskiner/utsyr:
2 Traktorer -1 ( Avhendet den gamle gule)
3 Ismaskiner -1 ( Avhendet en stk gammel for å få bedre plass i
garasjen)
1 Sitteklipper
1 Plenklipper
Snøskuffe til Case traktor
Pallegaffel til Case traktor
1 skjær til lett snørydding
Snøfreser til lille traktor
Børste til kunstgress og annet småutstyr
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Vanntank for islegging
2 Vannings/slangevogn for gressbaner
1 Kantfreser
1 ATC2000 med børstelodd

Finn Bakken er engasjert for å følge opp daglig bruk og enkelt vedlikehold. Det daglige
vedlikeholdet er det viktigste for å drifte bygget mest mulig økonomisk, og for å gi de beste
forhold for våre egne brukere og gjester.
Idrettsrådet i Nedre Eiker
Jan Moen fungerer som klubbens representant i Nedre Eikers Idrettsråd og Lisbeth
Kristoffersen satt i valgkomiteen i idrettsrådet. SSK er en aktiv deltaker i kommunens
idrettsråd.
For 2020 legges NIR ned og overføres til nye Drammen IR.
Solberg Sport og Kultursenter
Trine Finøen gjennvalgt styrerepresentant i August på generalforsamling. Finn Bakken ble
valgt til varamedlem.

Utsikter/ planer for 2020
Økonomi
Som kjent gjennom ekstraordinær Generalforsamling i februar 2020 gikk klubbhus regnskapet
med ca 6 millioner i underskudd.
Dette blir finansiert via egenkapital, mindre avdrag på lån og en gave fra Sparebanken Øst.
SSK måtte da bruke ca kr 2.700.000 av egenkapitalen til dette.
Solberg tegnet et nytt lån i DNB i februar på 2020
på kr 12.850.000 kr avdragsfritt i 2020 og en nedbetalingstid på 20 år.
Solberg forventer forskuttering av spillemidler fra Drammen kommune i mars 2020 på ca kr
5.745.000. Dette er ca 700.000 mere enn forventet og positivt for SSK. I tillegg forventer vi
ca 3.000.000 i MVA kompensasjon til høsten.
SSK forventer å redusere lån i 2020 med kr 7745000 og vil sitte med en restgjeld på ca
5.100.000 pr 01.01.2021. Forskuttering av spillemidler fra Drammen Kommunes ansees som
en gjeld og SSK er ansvarlig for eventuelle differanser som kommer ved utbetaling fra Norsk
Tipping.
SSK har noen utestående arbeider med klubbhus i 2020. Asfaltering ca kr 200.000. Bytte
strømtilførsel på garderobebygg kr 300.000
Dettet vil ikke påvirke regnskapet i stor grad, men vil gå ut over egenkapitalen.
Det legges opp til et budsjett med kr 313.000 i overskudd for 2020. Avdrag lån planlegges til
0 kr. Det vil fortsatt bli holdt en stram økonomisk linje så vi kan bedre egenkapitalen og
tilrettelegge et godt anlegg for fysisk aktivitet. Planlagte renteutgifter er kr 800.000.
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Kontingenten for 2020 har forfall i mars. Vi satser på en tett oppfølging mot medlemmene.
Det er viktig at særgruppene også legger inn en innsatts slik at medlemsregisteret er oppdatert.
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Anlegg / utstyr.
Klubbhus:
Klubbhuset ble satt i drift ca 01.02.2020. Vi har fortsatt mange oppgaver igjen før huset er
100 % i drift. SSK planlegger å kjøpe mere vasking i 2020 i nye klubbhuset og i
garderobeanlegget.
Det er byttet låssystem på Klubbhuset og det vurderes å gjøre det samme med
Garderobebygget. Speakerbu skal flyttes inn i Klubbhuset. Det skal henges opp prosjektorer
og liknede. Vi må finne nye premieskap da det gamle var umulig å flytte.
Regler for bruk er satt opp men må justeres etter hvert som vi lærer det nye huset å kjenne.
Det må lages en plakett for å fremheve våre samarbeidspartnere.

Solbergelva 26/3 2020
Msh
SSK’s ledergruppe og hovedstyre
Valg DD:
Even Bolstad
Jan Moen
Tove Bakken
Lisbeth Kristoffersen
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